UCHWAŁA NR XIII/72/2011
RADY MIEJSKIEJ W STAWISZYNIE
z dnia 18 listopada 2011 r.
w sprawie: wyłapywania bezdomnych zwierząt na terenie Gminy i Miasta Stawiszyn
oraz o dalszym postępowaniu z nimi.
Na podstawie art.11 ust.1 i 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt ( Dz. U z 2003
r. Nr 106,poz.1002 z późniejszymi zmianami ),§ 2 Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych
i Administracji z dnia 26 sierpnia 1998 r. w sprawie zasad i warunków wyłapywania bezdomnych
zwierząt ( Dz. U Nr 116,poz. 753 ) oraz art.40 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym ( tekst jednolity Dz. U z 2001 r. Nr 142,poz.1591 z późniejszymi zmianami ), po
uzgodnieniu

z Powiatowym

Lekarzem

Weterynarii

w Kaliszu

oraz

po

zasięgnięciu

opinii

Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami w Polsce o/Kalisz. Rada Miejska w Stawiszynie uchwala, co
następuje:
§ 1.
Bezdomne zwierzęta na terenie Gminy i Miasta Stawiszyn podlegały będą wyłapywaniu.
§ 2.
Ustala się zasady wyłapywania i dalszego postępowania z bezdomnymi zwierzętami
w postaci„Regulaminu wyłapywania i dalszego postępowania z wyłapanymi zwierzętami na terenie
Gminy i Miasta Stawiszyn”stanowiącego załącznik do niniejszej uchwały.
§ 3.
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Stawiszyna
§ 4.
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Wielkopolskiego. Podlega wywieszeniu na tablicy ogłoszeń, rozplakatowaniu
w miejscach publicznych na terenie Gminy i Miasta oraz ogłoszeniu na stronie internetowej
www.stawiszyn.pl

Uzasadnienie do Uchwały Nr XIII/72/2011
Rady Miejskiej w Stawiszynie
z dnia 18 listopada 2011 r.
w sprawie wyłapywania bezdomnych zwierząt na terenie Gminy i Miasta Stawiszyn oraz o dalszym
z nimi postępowaniu Art.11 ust.3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt ( Dz. U z
2003 r. Nr 106,poz.1002 z późniejszymi zmianami ) mówi o tym, że wyłapywanie bezdomnych
zwierząt oraz rozstrzyganie o dalszym postępowaniu z tymi zwierzętami odbywa się wyłącznie na
mocy uchwały Rady Miejskiej w Stawiszynie po uzgodnieniu z Powiatowym Lekarzem Weterynarii
oraz zasięgnięciu opinii Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami w Polsce o/ Kalisz. Przepisy
powyższej uchwały precyzują zasady postępowania z bezdomnymi zwierzętami. Niniejsza uchwała
wywołana została z powodu licznych skarg mieszkańców na wałęsające się bezdomne zwierzęta.
Zwierzęta te pozostając bez opieki zagrażają bezpieczeństwu szczególnie dzieci i osób starszych.
W zaistniałej sytuacji konieczne stało się uregulowanie sposobu postępowania z tymi zwierzętami.
Uchwałę podejmuje się celem umożliwienia przeznaczenia środków finansowych zapewniających
pomoc bezdomnym zwierzętom.

Załącznik do Uchwały Nr XIII/72/2011
Rady Miejskiej w Stawiszynie
z dnia 18 listopada 2011 r.
REGULAMIN WYŁAPYWANIA I DALSZEGO POSTĘPOWANIA Z WYŁAPANYMI
BEZDOMNYMI ZWIERZĘTAMI na terenie Gminy i Miasta Stawiszyn
1.Wyłapywaniu podlegają zwierzęta domowe i gospodarskie,które uciekły,lub zostały
porzucone przez człowieka,a nie istnieje możliwość ustalenia ich właściciela lub innej osoby,pod
której opieką zwierzę dotąd pozostawało, zwane w dalszej części zwierzętami bezdomnymi.
2.Wyłapywanie bezdomnych zwierząt będzie prowadzone przez Schronisko dla bezdomnych
zwierząt w Kaliszu
3.Wyłapane bezdomne zwierzęta do czasu utworzenia własnego schroniska będą przewożone
do miejsca tymczasowego pobytu w Długiej Wsi Drugiej a następnie przekazywane do adopcji.
4.Po umieszczeniu w miejscu tymczasowego pobytu zwierzęta podlegają
- ocenie stanu zdrowia przez lekarza weterynarii
- pomocy lekarsko – weterynaryjnej
- eutanazji w przypadku,gdy zachodzą przesłanki określone w ustawie z dnia 21 sierpnia 1997r
o ochronie zwierząt ( Dz. U z 2003 r. Nr 106, poz. 1002 z późniejszymi zmianami).
5.Wyłapane bezdomne zwierzęta mogą być oddane do adopcji lub pod opiekę po upływie 14
dni od dnia wyłapania i nie zgłoszenia się właściciela.
6.Zwierzęta które pozostają w miejscu tymczasowego pobytu dłużej niż 21 dni, poddane
zostaną sterylizacji.
7.Wyłapane zwierzęta wydawane będą ich właścicielom,po uiszczeniu kosztów poniesionych
do dnia ich wydania, a związanych z wyłapaniem, transportem, utrzymaniem, leczeniem
i innymi zabiegami.

